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Betreft: Verzoekschrift 0897/2007 ingediend door Janusz Wilczyński (Poolse 
nationaliteit), over niet-naleving door de Poolse autoriteiten van Richtlijn 
2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in 
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma’s betreffende het milieu en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet zijn beklag over de geplande snelweg A-4, die tussen de Pools-Duitse en de 
Pools-Oekraïnse grens wordt aangelegd. De bouw van het tracé Zgorzelec-Krzyzowa heeft 
gevolgen voor percelen van indiener in Nowogrodziec en Bolesławiec (Neder-Silezië). 
Indiener verklaart dat de autoriteiten van Neder-Silezië bij de goedkeuring van het project 
inbreuk hebben gemaakt op tal van bepalingen van Richtlijn 2003/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van 
bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en Richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 
Indiener beweert dat er in Polen veelvuldig sprake is van dergelijke inbreuken op de 
milieuwetgeving van de EU. Zo stelt hij dat de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling bij de 
verlenging van de A-2 in de Warschause buitenwijk Ursynów niet in acht zou zijn genomen. 
Derhalve verzoekt hij het Europees Parlement in te grijpen om de naleving van de EU-
wetgeving in deze regio in het algemeen te waarborgen, en inzonderheid met betrekking tot de 
bouwwerkzaamheden op het tracé tussen Zgorzelec en Krzyzowa.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Het verzoekschrift heeft betrekking op de aanleg van een nieuw gedeelte van de snelweg A-4 
van Zgorzelec naar Krzyzowa. 

Indiener beweert dat de Poolse autoriteiten bij het nemen van het milieubesluit over de bouw 
van het project in kwestie inbreuk hebben gemaakt op de bepalingen van Richtlijn 
85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met 
betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 
85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (hierna te noemen de MER-richtlijn). Indiener is van 
mening dat hij dient te worden behandeld als 'betrokken publiek' in de zin van de definitie van 
de richtlijn, aangezien hij eigenaar is van grond waarop het investeringsproject zal 
plaatsvinden. Hij beweert derhalve dat er door Polen inbreuk is gemaakt op de bepalingen van 
de MER-richtlijn inzake informatie aan het publiek (namelijk artikel 6, leden 2, 4 en 5, alsmede 
de artikelen 9 en 10 bis) omdat de Poolse autoriteiten hebben nagelaten om hem en de lokale 
gemeenschap te informeren over het milieubesluit d.d. 9 november 2006 van de voivode 
(regionale autoriteit). Hij heeft daardoor geen daadwerkelijke gelegenheid gehad om deel te 
nemen aan de administratieve procedure die de richtlijn voorschrijft. Indiener stelt met name 
dat de informatie betreffende het besluit van de voivode in geen van de meest gelezen lokale 
kranten (bijv. Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska) is gepubliceerd, en dat er met betrekking 
tot de investering in kwestie verder geen bekendmakingen zijn geweest in de gemeenten 
Nowogrodziec en Bolesławiec. Beide methoden zijn volgens indiener de gebruikelijke manier 
om het lokale publiek te informeren. Indiener stelt ook aan de kaak dat de 
bouwwerkzaamheden zijn begonnen voordat de staat zijn land heeft aangekocht.

De Commissie wil erop wijzen dat er ook een klacht is ingediend inzake inspraak van het 
publiek betreffende de investering in kwestie. 

Milieueffectbeoordeling
De bepalingen in de MER-richtlijn verwijzen o.a. naar de milieueffectbeoordeling voor de 
aanleg van wegen. Openbare raadpleging is een belangrijk onderdeel van deze procedure. 
Overeenkomstig de vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (zaak C-396/92, 
Bund Naturschutz; zaak C-81/96 Haarlemmerliede) is de MER-richtlijn echter niet van 
toepassing indien de vergunningenprocedure al voor de inwerkingtreding van de richtlijn 
werd gestart.

De Commissie heeft de informatie die indiener heeft verstrekt zorgvuldig onderzocht, als 
onderdeel van het verzoekschrift en als klacht. Uit de door indiener overgelegde documenten 

                                               
1PB L 175, 5.7.1985, blz. 40-48
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blijkt duidelijk dat de investeringsprocedure halverwege de jaren ’90 werd gestart, dus dat de 
vergunningenprocedure voor het project lang voor de datum van inwerkingtreding van de 
MER-richtlijn voor Polen – 1 mei 2004 – van start is gegaan.

Bovendien wil de Commissie het Europees Parlement hierbij mededelen dat het al een 
inbreukprocedure heeft ingeleid op grond van bepalingen betreffende openbare raadpleging, 
vanuit de gedachte dat de bepalingen van de MER-richtlijn krachtens Poolse wetgeving niet 
volledig in acht worden genomen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het gaat om 
algemene non-conformiteit die geen verband houdt met een specifiek project. Hierover is op 4 
juli 2006 een schriftelijke aanmaning (eerste waarschuwing) aan Polen gestuurd. De Poolse 
autoriteiten hebben op 4 september 2006 geantwoord. De Commissie vond de Poolse reactie 
onbevredigend en heeft op 29 juni 2007 een met redenen omkleed advies (tweede 
waarschuwing) uitgebracht. 

Rol van EU-financiering 

Met betrekking tot de kwestie van communautaire financiële steun die indiener in zijn klacht 
aan de orde heeft gesteld, merkt de Commissie op dat, om in aanmerking te komen voor 
bijdragen van de Gemeenschap, aan alle bepalingen van de communautaire milieuwetgeving 
moet zijn voldaan, met inbegrip van de openbare raadplegingsprocedures van de MER-
richtlijn. Voor de 'Aanleg van snelweg A4, gedeelte Zgorzelec - Krzyzowa' kon in 2004 
financiële bijstand vanuit het Cohesiefonds worden verleend onder referentienummer 
2004/PL/16/C/PT/004. Maar omdat de procedures die de MER-richtlijn voorschrijft niet 
waren afgerond toen het project in augustus 2004 voor cofinanciering bij de Europese 
Commissie werd ingediend, zijn de betalingen voorwaardelijk gedaan en moet de lidstaat aan 
de Europese Commissie bewijs leveren dat er aan de MER-richtlijn is voldaan. Tot op heden 
zijn de Poolse autoriteiten met onvoldoende informatie gekomen waaruit overeenstemming 
met de belangrijkste bepalingen van de MER-richtlijn blijkt. Als gevolg daarvan zijn voor dit 
project geen betalingen vanuit het Cohesiefonds verricht. Zodra de Poolse autoriteiten de 
informatie verstrekken, zal deze grondig worden onderzocht op het punt van 
overeenstemming met communautaire milieuregelgeving voordat de Gemeenschap enige 
financiële bijdrage levert.

Kwestie van schadeloosstelling voor de grond 

De Commissie wil graag opmerken dat de kwestie van schadeloosstelling voor de grond en 
het feit dat de bouwwerkzaamheden zijn begonnen voordat er land is aangekocht, buiten de 
bevoegdheid van de Commissie liggen, aangezien de zaak volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. 

Conclusies

Voor zover het verzoekschrift problemen vaststelt wat betreft de bepalingen betreffende 
openbare raadpleging uit de MER-richtlijn, heeft de Commissie al actie ondernomen met 
betrekking tot de non-conformiteit van de Poolse bepalingen met de vereisten van de MER-
richtlijn inzake openbare raadpleging. De Commissie begrijpt dat de Poolse autoriteiten 
momenteel een wetgevingsvoorstel voorbereiden, in reactie op de beweringen van de 
Commissie in het met redenen omkleed advies.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

In een brief van 10 augustus 2009 die op 10 september 2009 naar de Commissie 
verzoekschriften werd gefaxt, heeft indiener nieuwe documenten overgelegd met betrekking 
tot het verzoekschrift. In de brief uitte indiener zijn teleurstelling over het handelen van de 
Commissie en stelde hij dat de beslissing van de Commissie om de zaak te sluiten prematuur 
was aangezien er geen milieuvergunningen waren afgegeven voor het project in kwestie en er 
bovendien geen schadeloosstelling was aangeboden voor het perceel van indiener. Op basis 
van het bovenstaande riep indiener het Europees Parlement op om tussenbeide te komen. 
Indiener sloot ook zijn brief van 21 augustus 2009 bij, die aan de Commissie gericht was, 
waarin hij de Europese Commissie, op basis van dezelfde premissen als hierboven vermeld 
(ontbreken van milieuvergunningen voor het project in kwestie), opriep om Polen te 
verplichten het gebruik van de A-4 van Zgorzelec naar Krzyżowa te staken en waarin hij 
stelde dat er sprake was van inbreuk op Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna1. Ten slotte stelde indiener dat de investeerder 
de onroerende zaak waarin de investering werd verricht nog altijd niet had verworven. 

Er zij op gewezen dat in de brieven van 10 en 21 augustus 2009 vergelijkbare bezwaren als 
hierboven beschreven, aan de Europese Commissie zijn uitgelegd. 

Alvorens haar juridische analyse te presenteren, wil de Commissie de feitelijke achtergrond 
vaststellen. Op basis van de beschikbare informatie komt de Commissie tot de conclusie dat er 
geldige milieuvergunningen zijn afgegeven voor het project in kwestie, overeenkomstig de 
Poolse wet. Derhalve lijkt de stelling dat de milieuvergunningen zouden ontbreken niet 
gerechtvaardigd. 

Wat betreft een potentiële inbreuk op de MER-richtlijn, zoals is vastgesteld in de vorige 
mededeling, zijn, gezien de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (zaak C-3926/92, 
Bund Naturschutz, zaak C-81/96 Haarlemmerliede), de vereisten van de MER-richtlijn niet 
van toepassing op projecten waarbij de vergunningenprocedure al voor de inwerkingtreding 
van de richtlijn werd gestart. Voor Polen werden de vereisten van de MER-richtlijn verplicht 
op de dag van toetreding, 1 mei 2004. Aangezien vergunningaanvragen voor het project in 
kwestie in 1997 werden ingediend, dus voordat Polen tot de Europese Unie toetrad, zijn de 
vereisten van de richtlijn gezien de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie niet van 
toepassing. 

Voor zover het verzoekschrift de problemen vaststelt wat betreft de bepalingen betreffende 
openbare raadpleging uit de MER-richtlijn, heeft de Commissie al actie ondernomen met 
betrekking tot de non-conformiteit van de Poolse bepalingen met de vereisten van de richtlijn. 
Als gevolg van deze actie hebben de Poolse autoriteiten een nieuwe wet aangenomen op 
toegang tot informatie over het milieu en milieubescherming, inspraak van het publiek in 
milieubescherming en milieueffectbeoordeling. Deze wet werd op 15 november 2008 van 
kracht. In deze nieuwe wet worden de onvolkomenheden die zijn vastgesteld in de 
inbreukprocedure naar behoren rechtgezet. 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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Wat betreft de bewering van indiener dat het project een inbreuk zou vormen op de 
Habitatrichtlijn kan de Commissie op basis van de informatie die indiener heeft overgelegd 
geen inbreuk op de richtlijn vaststellen. Bovendien zou uit de informatie die door indiener als 
klacht naar de Commissie is verzonden, kunnen worden afgeleid dat indiener beweert dat er 
sprake is van inbreuk op de procedureregels die voortvloeien uit artikel 6, lid 3 en 4 van de 
Habitatrichtlijn. In dit verband wil de Commissie ook het volgende opmerken. Volgens de 
uitspraak van het Hof van Justitie in zaak 209/04 Commissie tegen Oostenrijk zijn de 
procedureregels van artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn alleen verplicht voor lidstaten 
met betrekking tot projecten waarvoor aanvragen voor een vergunning zijn ingediend na de 
datum waarop de richtlijn verplicht werd voor de lidstaten, in het geval van Polen dus met 
ingang van 1 mei 2004. Eerdere conclusies over de start van de investeringsprocedure voor 
het project in kwestie in aanmerking genomen, kan gezien de vaste jurisprudentie van het Hof 
van Justitie geen inbreuk op de procedureregels van de Habitatrichtlijn worden vastgesteld. 

Hoewel de hierboven genoemde bepalingen van de Habitatrichtlijn en de MER-richtlijn niet 
van toepassing zijn op het project in kwestie, vereist de financieringsbeschikking van de 
Commissie1 dat de Commissie evalueert of het project voldoet aan de vereisten van de 
communautaire wetgeving en met name aan de MER-richtlijn. Zoals in de vorige mededeling 
is opgemerkt, werd aan het verlenen van financiële bijstand de voorwaarde verbonden dat aan 
de MER-richtlijn moest worden voldaan. Volgens de informatie die aan de Commissie is 
voorgelegd, is met betrekking tot het project in kwestie aan de belangrijkste vereisten van de 
MER-richtlijn voldaan. 

Verder wil de Commissie opmerken dat gezien het feit dat het project een aantal Natura 2000-
gebieden doorsnijdt, de Poolse autoriteiten hebben aangegeven het belangrijk te vinden 
compenserende maatregelen te bieden voor mogelijke schade die door het project veroorzaakt 
zou kunnen zijn aan soorten en habitats die beschermd worden krachtens communautaire 
milieuwetgeving. Ten eerste is met de Commissie overeengekomen dat er als compenserende 
maatregel eind 2009 twee nieuwe speciale beschermingszones zouden worden aangewezen. 
Bovendien is met betrekking tot gebieden van communautair belang (GCB's) de juridische 
status veranderd van gebieden waarop het project in kwestie mogelijk een significant effect 
kan hebben gehad, aangezien Polen aan de Commissie een voorstel heeft doen toekomen voor 
een nieuwe lijst van gebieden voor opname in de lijst van GCB's voor de continentale regio. 
Als gevolg van deze verandering heeft de investeerder een aanvraag ingediend voor een 
nieuwe, aanvullende milieuvergunning, aangezien de Poolse autoriteiten wilden voorzien in 
een wettelijk bindend kader voor verzachtende maatregelen met betrekking tot het mogelijke 
effect van het project op gebieden van communautair belang.

Onder verwijzing naar de stelling van indiener dat de mogelijkheid van verhaal voor 
onroerende zaken in het gebied zou ontbreken, verwijst de Commissie naar de vorige 
mededeling waarin is uitgelegd dat de kwestie van schadeloosstelling buiten de bevoegdheid 
van de Commissie ligt, aangezien de zaak volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten valt. 

                                               
1 Beschikking van de Commissie K(2004) 5578 van 22 december 2004.
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Aangezien er geen inbreuk op communautaire milieuwetgeving kan worden vastgesteld 
inzake de investering in kwestie, en bovendien de vastgestelde problemen wat betreft de 
bepalingen aangaande openbare raadpleging uit de MER-richtlijn zijn verholpen, is de 
Commissie niet van mening dat verdere actie vereist is met betrekking tot de door indiener 
aangekaarte kwesties. Het eigen dossier van de Commissie over deze zaak is daarom in juni 
2009 gesloten.


